
Sarbey ng Abilidad at Kalagayang Pang-akademika para sa Taong 2017

[Junior High School]

Sarbey para sa mga magulang (tagapangalaga)

 Bilang bahagi ng “Sarbey ng Abilidad at Kalagayang Pang-akademika (Isang Masulit na 
Pagsusuri) para sa Taong 2017” na ipatutupad ng Ministro ng Edukasyon, Kultura, Isports, 
Agham at Teknolohiya (MEXT), ang pagsusuri na ito ay isasagawa sa mga magulang ng mga 
mag-aaral na nasa ika-6 na baytang ng elementarya o ika-3 baytang ng junior high school 
hinggil sa edukasyon ng mag-aaral at sa pang-araw-araw ninyong pakikitungo sa kanya.
 Ang resulta ng sarbey na ito ay pag-aaralan kasama ng resulta ng sarbey hinggil sa 
abilidad at kalagayang pang-akademika ng mga mag-aaral sa buong bansa at gagamitin 
upang mapagbuti ang mga pambansang polisiyang pang-edukasyon.
 Aming hinihiling ang inyong kooperasyon at pag-intindi sa layunin nitong pagsusuri. 

◆  Huwag ninyong isulat ang inyong pangalan sa sarbey. Hindi matutukoy kayo o ang 
inyong paaralan sapagkat ang mga resulta ng sarbey ay pag-aaralan sa paarang pang-
istatistika.

◆  Sakaling mayroon kayong katanungan hinggil sa sarbey, maari lamang sumangguni 
sa pamamagitan rin ng e-mail. Mangyaring ipadala ang iyong mensahe sa e-mail 
address ng paaralan.

◆  Matapos ninyong sagutan ang sarbey, maaari lamang na isabmit sa inyong paaralan 
ang selyadong Envelope (Sabmisyon) na naglalaman nito bago ang dedlayn*.

 *  Nakasaad ang dedlayn ng sabmisyon sa mga envelope at sa nakapaloob na Pakiusap.

 Aming hinihiling na inyong kooperasyon at pag-intindi sa layunin nitong pagsusuri.

 Gayundin, sakaling hindi ninyo nais bumahagi sa pagsusuring ito, maaari lamang na 
inyong isilid ang sarbey sa Envelope para sa Sabmisyon at isabmit ito sa inyong paaralan 
matapos markahan ng check ang □ sa ibaba.

Hindi ko nais bumahagi sa pagsusuri

本体調査の解答（回
答）用紙表紙にある
QRコードシール
（一番左のもの）を
貼付してください

フィリピノ語
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 Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa mag-aaral. Bilugan ang bilang 
na naaangkop sa inyong sagot. Gayundin, isulat ang mga hinihinging impormasyon 
sakaling mayroon.

(2) Ilang kapatid mayroon ang mag-aaral? 
 (Isulat ang “0” kung wala.)

(3) Bilugan ang lahat ng mga kasamang naninirahan ng mag-aaral sa kasalukuyan. 
 (Sagutin gamit ang relasyon ng kasambahay sa mag-aaral. Markahan ng ○ kahit itong 

miyembrong ito hindi nakasama ng matagal na panahon)

Mga kapatid ng mag-aaral

Nakatatandang 
kapatid na lalaki

(1) Ano ang inyong relasyon sa mag-aaral?

1.  Ama   2. Ina   3. Lolo   4. Lola
5.  Wala sa itaas (Paki detalye:          )
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1.  Ama   2. Ina   3. Lolo   4. Lola    5. Nakatatandang kapatid na lalaki
6.  Nakatatandang kapatid na babae    7. Nakababatang kapatid na lalaki
8.  Nakababatang kapatid na babae     9. Iba pang kamag-anak
10.  Mga kasamang naninirahan maliban sa mga kamag-anak

Pakiusap Hinggil sa Pagsagot sa Sarbey

●  Tinutukoy ng salitang “mag-aaral” sa sarbey na ito ang mag-aaral na nasa ika-3 
baytang ng junior high school na nakasaad sa envelope na kinalolooban ng 
sarbey na ito. Sagutin lamang ang mga katanungan sa sarbey hinggil sa nakasulat 
na pangalan sa envelope ng naturing na mag-aaral.

●  Sakaling makatanggap kayo ng higit sa isang kopya ng sarbey (para sa 
magkakapatid, atbp.), maaari lamang na sagutin niyo ang mga sarbey para sa 
bawat isa sa kanila.

●  Sagutin lamang ang sarbey sa abot ng inyong makakaya sakaling mayroong mga 
katanungang mahirap sagutin.

Nakababatang 
kapatid na lalaki 

Nakatatandang 
kapatid na babae

Nakababatang 
kapatid na babae
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Una sa lahat, nais naming malaman ang kalagayan ng mag-aaral at ang inyong pakikitungo sa kanya.

(4)  Hindi mo ba kasamang namumuhay ang iyong tatay (o ang iyong kumakatawang tatay) o ang 
iyong nanay (o ang iyong kumakatawang nanay) sa kasalukuyan? Bilugan ang bilang na 
naaangkop sa inyong mga kasagutan. (Sagutin lamang ito hinggil sa relasyon sa mag-aaral. 
Sagutin ito sa naangkop na katanungan para sa tatay at nanay. Hindi kailangang sagutin kung 
wala.)

①  Madalas magbasa ng libro (Ang librong ito ay meron  
e-book subalit hindi kasama ang komiks, journal,  
textbook, o librong pang reperensiya.)••••••••••••••••••••••• 1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

②  Nag-aaral kahit hindi sabihan••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ──── 2 ──── 3 ──── 4
③  Ikinatutuwa ang pagpasok sa paaralan•••••••••••••••••••••• 1 ──── 2 ──── 3 ──── 4
④  Nagtitiwala sa mga guro••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

HindiOo

【Tatay】   1.  Oo   2.  Hindi

【Nanay】    1.  Oo   2.  Hindi

 Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa mag-aaral?
Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ④.

2

Medyo Hindi gaano



3

①  Ginigising sa piling oras ng mag-aaral  
araw-araw•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

②  Pinapatulog sa piling oras ng mag-aaral  
araw-araw•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

③  Pinapakain ng mag-aaral ng agahan araw-araw•••
④  Nadedesisyon kung kalian manunuod at  

pakikinig ng telebisyon, bidyo, at DVD••••••••••••••
⑤  Nililimitahan ang pag gamit ng TV game (kasama 

ang computer game, smartphone app)•••••••••••••

⑥  Nagpapatupad ng mga patakaran hinggil sa 
paggamit ng cellphone o smartphone••••••••••••••

⑦  Pinupuri siya upang magkaroon siya ng 
kumpiyensa sa kanyang sarili••••••••••••••••••••••••••

⑧  Pinagsasabihan siya sakaling may nagawa siyang 
masama••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑨  Sa libro ng mag-aaral (kasama ang e-book subalit, 
ang komiks, journal, textbook, mga reperensiya 
libro ay hindi kasama) dyaryo (e-newspaper ay 
kasama) at ito ay ipinababasa sakanila••••••••••••••

⑩  Ang binabasang libro ng mag-aaral (kasama ang 
e-book subalit, ang komiks, journal, textbook,  
mga reperensiya libro ay hindi kasama) at 
napapagusapan ang nasaisipan nila ukol sa  
binasa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑪  Binasahan siya ng mga story book noong maliit  
pa siya••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑫  Nakakapagusap sa mag-aaral kung bakit sila  
nag-aaral•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑬  Hinihikayat siyang mag-aral sa sistematikong  
paraan•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑭  Ang mag-aaral ay mayroon isip na maranasan  
ang kultura at salita ng ibang bansa•••••••••••••••••

⑮  Nasasabihan ang mag-aaral ng importansya ng 
pakikisalamuha sa kapwa•••••••••••••••••••••••••••••••

⑯  Nasasabihan ang mag-aaral ng importansya ng 
makatapos••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑰  Napapagusapan ang tungkol sa pangungutya  
ng kapwa at hindi ito pupwedeng gawin••••••••••

⑱  Bilang mamamayan ng lipunan sinasabi ang 
importansya ng sumali sa iba’t-ibang uri ng 
boluntaryong aktibidad••••••••••••• •••••••••••••••••••

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4
1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4 ──── 5

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4 ──── 5

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

Hindi pinapahawak 
ng mga TV game

Hindi siya pinagagamit 
ng cellphone o 

smartphone

 Ginagawa ba ninyo ang mga sumusunod sa mag-aaral? Bilugan ang bilang na 
naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ⑱.
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①  Mga art gallery o tiyatro••••• 1 ─── 2 ─── 3 ─── 4 ─── 5 ─── 6 ─── 7 ─── 8

②  Mga museong  
pang-agham atbp.••••••••••••• 1 ─── 2 ─── 3 ─── 4 ─── 5 ─── 6 ─── 7 ─── 8

③  Mga silid-aklatan••••••••••••••• 1 ─── 2 ─── 3 ─── 4 ─── 5 ─── 6 ─── 7 ─── 8

Mahigat sa isang 
beses sa isang 

buwan

Isang beses 
kada dalawa 

hanggang 
tatlong buwan

Isang beses 
kada 

kalahating 
taon

Isang beses 
sa isang taon

Isang beses kada 
dalawa hanggang 

tatlong taon

Halos hindi 
kami 

pumupunta
Hindi pa kami 
nakapupunta

Walang malapit na 
art gallery o tiyatro 

sa aming tirahan 
kaya hindi kami 

makapunta

Walang malapit na 
museong pang-agham, 
atbp. sa aming tirahan 

kaya hindi kami 
makapunta

Walang malapit na 
silid-aklatan sa aming 

tirahan kaya hindi kami 
makapunta

 Gaano kadalas kayong pumunta ng magkasama ng mag-aaral sa mga sumusunod 
na establishmento? Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① 
hanggang ③.
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 Napag-uusapan ba ninyo ng mag-aaral ang mga sumusunod? Bilugan ang bilang 
na naaangkop sa inyong kasagutan para sa ① hanggang ⑨.
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①  Napapagusapan tungkol sa kaibigan nito at pangyayari sa 
paaralan mula sa mag-aaral••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

②  Napapagusapan tungkol sa kaibigan nito at pangyayari sa 
paaralan mula sa iyo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

③  Napapagusapan tungkol sa pag-aaral at grado mula sa 
mag-aaral•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

④  Napapagusapan tungkol sa pag-aaral at grado mula sa  
iyo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑤  Napapagusapan tungkol sa plano sa buhay kapag  
tumanda mula sa mag-aaral•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑥  Napapagusapan tungkol sa plano sa buhay kapag  
tumanda mula sa iyo••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑦  Napapagusapan tungkol sa mga pangyayari sa lipunan at 
mga ulat mula sa mag-aaral••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑧  Napapagusapan tungkol sa mga pangyayari sa lugar at 
mga ulat mula sa iyo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑨  Madaling napapagusapan ang mga pagaalala o naiisip ng 
mag-aaral•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4
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 Saan ginugugol ng mag-aaral ang kanyang mga Sabado at pagtapos ng 
eskuwela? Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong kasagutan para sa (1) 
hanggang (4).
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(1) Ano ang madalas gawin ng mag-aaral tuwing Sabado? Markahan ng ○ ang lahat ng naangkop 
na numero ukol sa pang-umaga at pang-hapon. (Sagutan ayon sa naangkop na pang-umaga at 
pang-hapon. Kung walang naangkop na sasagutan mangyari lamang na huwag sagutan ito.)

【Umaga】 【Hapon】
1.  Pumapasok sa klase sa paaralan
2.  Nakasali sa mga iba’t-ibang aktibidad sa 

club sa paaralan
3.  Nag-aaral o nagbabasa ng mga aklat sa 

bahay
4.  Nag-aaral sa tutorial school “juku” o iba 

pang lugar maliban sa paaralan at bahay
5.  Ginagawa ang mga aralin (Hindi kasama 

ang aralin pampalakasan)
6.  Naglalaro ng sports (Kasama ang aralin 

pampalakasan)
7.  Sumasali sa mga aktibidad ng lugar 

(Kasama ang programang pampalakasan, 
pag-aral na mga negosyo sa lugar na 
isinasagawa ng paaralan)

8.  Nakakapanuod ng tv, nakakapanuod ng 
dvd, nakakapaglaro ng game at 
nakakapag internet sa bahay.

9.  Kasama ang pamilya
10.  Naglalaro kasama ang kanyang mga 

kaibigan

1.  Pumapasok sa klase sa paaralan
2.  Nakasali sa mga iba’t-ibang aktibidad sa 

club sa paaralan
3.  Nag-aaral o nagbabasa ng mga aklat sa 

bahay
4.  Nag-aaral sa tutorial school “juku” o iba 

pang lugar maliban sa paaralan at bahay
5.  Ginagawa ang mga aralin (Hindi kasama 

ang aralin pampalakasan)
6.  Naglalaro ng sports (Kasama ang aralin 

pampalakasan)
7.  Sumasali sa mga aktibidad ng lugar 

(Kasama ang programang pampalakasan, 
pag-aral na mga negosyo sa lugar na 
isinasagawa ng paaralan)

8.  Nakakapanuod ng tv, nakakapanuod ng 
dvd, nakakapaglaro ng game at 
nakakapag internet sa bahay.

9.  Kasama ang pamilya
10.  Naglalaro kasama ang kanyang mga 

kaibigan
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(2) Sa paanong paraan gusto ng mag-aaral gugulin ang sabado? Markahan ng ○ ang lahat ng 
naangkop na numero ukol sa pang-umaga at pang-hapon. (Sagutan ayon sa naangkop na 
pang-umaga at pang-hapon. Kung walang naangkop na sasagutan mangyari lamang na huwag 
sagutan ito.)

【Umaga】 【Hapon】
1.  Pumapasok sa klase sa paaralan
2.  Pagsali sa iba’t-ibang aktibidad sa club ng 

paaralan.
3.  Nag-aaral o nagbabasa ng mga aklat sa 

bahay
4.  Nag-aaral sa tutorial school “juku” o iba 

pang lugar maliban sa paaralan at bahay
5.  Ginagawa ang mga aralin (Hindi kasama 

ang aralin pampalakasan)
6.  Naglalaro ng sports (Kasama ang aralin 

pampalakasan)
7.  Sumasali sa mga aktibidad ng lugar 

(Kasama ang programang pampalakasan, 
pag-aral na mga negosyo sa lugar na 
isinasagawa ng paaralan)

8.  Nakakapanuod ng tv, nakakapanuod ng 
dvd, nakakapaglaro ng game at 
nakakapag internet sa bahay.

9.  Kasama ang pamilya
10.  Naglalaro kasama ang kanyang mga 

kaibigan

1.  Pumapasok sa klase sa paaralan
2.  Pagsali sa iba’t-ibang aktibidad sa club ng 

paaralan.
3.  Nag-aaral o nagbabasa ng mga aklat sa 

bahay
4.  Nag-aaral sa tutorial school “juku” o iba 

pang lugar maliban sa paaralan at bahay
5.  Ginagawa ang mga aralin (Hindi kasama 

ang aralin pampalakasan)
6.  Naglalaro ng sports (Kasama ang aralin 

pampalakasan)
7.  Sumasali sa mga aktibidad ng lugar 

(Kasama ang programang pampalakasan, 
pag-aral na mga negosyo sa lugar na 
isinasagawa ng paaralan)

8.  Nakakapanuod ng tv, nakakapanuod ng 
dvd, nakakapaglaro ng game at 
nakakapag internet sa bahay.

9.  Kasama ang pamilya
10.  Naglalaro kasama ang kanyang mga 

kaibigan



7

(3) Ano ang kadalasan na ginagawa ng iyong mag-aaral pagkatapos ng eskuwela?  
Pakimarkahan ng ○ ang lahat ng naangkop numero. (Kung walang naangkop na sasagutan 
mangyari lamang na huwag sagutan ito.)

(4) Sa tingin mo paano gustong gugulin ng iyong mag-aaral ang oras niya pagtapos ng eskuwela? 
Pakimarkahan ng ○ ang lahat ng naangkop numero. (Kung walang naangkop na sasagutan 
mangyari lamang na huwag sagutan ito.) 

1.  Nakasali sa mga iba’t-ibang aktibidad sa club sa paaralan
2.  Sumasali sa mga school club sa paaralan
3.  Nag-aaral o nagbabasa ng mga aklat sa bahay
4.  Nag-aaral sa tutorial school “juku” o iba pang lugar maliban sa paaralan at bahay
5.  Naglalaro ng sports (Kasama ang aralin pampalakasan)
6.  Sumasali sa mga aktibidad ng lugar (Kasama ang programang pampalakasan, pag-aral na mga 

negosyo sa lugar na isinasagawa ng paaralan)
7.  Nakakapanuod ng tv, nakakapanuod ng dvd, nakakapaglaro ng game at nakakapag internet sa 

bahay
8.  Kasama ang pamilya
9.  Naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan

1.  Pagsali sa iba’t-ibang aktibidad sa club ng paaralan.
2.  Sumasali sa mga school club sa paaralan
3.  Nag-aaral o nagbabasa ng mga aklat sa bahay
4.  Nag-aaral sa tutorial school “juku” o iba pang lugar maliban sa paaralan at bahay
5.  Naglalaro ng sports (Kasama ang aralin pampalakasan)
6.  Sumasali sa mga aktibidad ng lugar (Kasama ang programang pampalakasan, pag-aral na mga 

negosyo sa lugar na isinasagawa ng paaralan)
7.  Nakakapanuod ng tv, nakakapanuod ng dvd, nakakapaglaro ng game at nakakapag internet sa 

bahay
8.  Kasama ang pamilya
9.  Naglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan
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Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa inyong mga pananaw tungkol sa edukasyon ng mag-aaral.

 Ilang mga katanungan hinggil sa kinabukasan ng mag-aaral.7

(1) Hanggang saang baytang ng pag-aaral niyo nais na magpatuloy ang mag-aaral?  
Bilugan ang bilang na naaangkop sa sagot na pinakamalapit sa inyong pananaw.

1.  Junior High School
2.  High School / Specialized High School
3.  Technical School
4.  Two-year degree course (tanki daigaku) o 

Technical High School (koto senmon gakko)

5.  Kolehiyo
6.  Masters o PhD
7.  Wala sa itaas (Paki detalye:       )
8.  Hindi ko alam

(2) Ano ang dahilan ng inyong sagot sa (1)? Bilugan ang bilang na naaangkop sa pinakamalaking 
dahilan.

(3) Nais mo bang maging exchange student ang iyong mag-aaral? (kasama dito ang ibang bansa 
exchange student.) Sa nasa isipan mo ngayon alin dito ang pinakamalapit at mamili lamang ng 
isang sagot at ito’y pakimarkahan ng ○ sa numero.

1.  Dahil iyon ang nais ng mag-aaral
2.  Dahil iyon ang pangkaraniwan
3.  Dahil iyon ang naaangkop sa kakayahang 

pang-akademika ng mag-aaral
4.  Dahil iyon ang naisip kong pinakamabuti 

bilang tagapangalaga

1.  Nais
2.  Mas nais kaysa sa hindi
3.  Hindi gaanong nais
4.  Hindi nais

5.  Dahil hindi kami masyadong nakaaangat sa 
buhay

6.  Wala sa itaas (Paki detalye:       )
7.  Walang partikular na dahilan

①  Hangga’t masaya siya sa kanyang buhay eskuwela, hindi 
ko masyadong iniintindi ang marka ng mag-aaral••••••••••••

②  Hangga’t maaari, nais kong makaabot ang mag-aaral sa 
pinakamataas na baytang ng pag-aaral•••••••••••••••••••••••••

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

 Ano ang inyong pananaw hinggil sa mga sumusunod? Bilugan ang bilang na 
naaangkop sa inyong sagot para sa ① at ②.

8

HindiOo Medyo Hindi gaano
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 Gaano kahalaga ang mga sumusunod hinggil sa edukasyon ng mag-aaral?  
Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① at ②.

9

10

1011

①   Madaling nasasabi ang nasa isipan•••••••••••••••••••••••••••••••
②   Gusto mong maging may silbi at makatulong sa  

lipunan•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

Mas mahalaga 
kaysa hindi

Hindi gaanong 
mahalaga

Hindi 
mahalagaMahalaga

 Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa edukasyon ng mag-aaral.  
Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong mga kasagutan.

 Mga katanungan tungkol sa pag-aaral ng mag-aaral. Sa susunod na mga 
katanungan na may kinalaman sa pag-aaral kalian niya ito natutunan? Bilugan ang 
lahat ng bilang na naangkop sa ingyong sagot para sa ① hanggang ④.

 Humigit kumulang magkano ang inyong ginagastos sa isang buwan para sa edukasyon ng mag-
aaral na tinutukoy ng sarbey na ito liban sa paaralan (tutorial school o juku, art classes, atbp.)?

1.  Wala
2.  Hindi hihigit sa 5,000 yen
3.  Mula 5,000 yen hanggang 10,000 yen
4.  Mula 10,000 yen hanggang 20,000 yen

5.  Mula 20,000 yen hanggang 30,000 yen
6.  Mula 30,000 yen hanggang 50,000 yen
7.  Mahigit sa 50,000 yen

①  May tutor (Titser sa bahay, hilig mag-aral at iba pang 
paraan nag pag-aaral ay kasama)••••••••••••••••••••••••••••

②  Aktibidad sa aralin sining at kultura na pag-aaral  
(Piano / Pagsayaw / Pagguhit)•••••••••••••••••••••••••••••••••

③  Aktibidad sa sports na pag-aaral  
(Paglangy / Baseball / Soccer at iba pa)•••••••••••••••••••••

④  Pag-aaral ng wikang Ingles  
(Klase ng wikang Ingles at iba pa)••••••••••••••••••••••••••••

1 ── 2 ── 3 ── 4 ── 5 ── 6 

1 ── 2 ── 3 ── 4 ── 5 ── 6 

1 ── 2 ── 3 ── 4 ── 5 ── 6 

1 ── 2 ── 3 ── 4 ── 5 ── 6 

Elementarya  
(1st grade ,  
2nd grade)

Elementarya  
(3rd grade,  
4th grade)

Elementarya  
(5th grade,  
6th grade)

Hindi 
napag-
aralan

Junior High 
school

Preschool
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Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa inyong paaralan.

 Ano ang inyong pananaw hinggil sa edukasyong isinasatupad ng inyong 
paaralan?

12

(1) Batid ba ninyo ang mga layuning pang-edukasyon ng paaralan at ang pamamaraang 
ginagamit upang makamit ang mga ito?

(2) (1) Para sa mga sumagot ng 1 sa tanong sa itaas. 
(Kung 2 ang inyong sagot, magpatuloy sa susunod na tanong.)

 Sang-ayon ba kayo sa mga layuning pang-edukasyon ng paaralan at sa pagpapatupad sa mga ito?

1.  Batid ko

1.  Sang-ayon
2.  Mas sang-ayon kaysa sa hindi
3.  Hindi gaanong sang-ayon
4.  Hindi sang-ayon

2.  Hindi ko batid

(3) Anong uri ng edukasyon ang inyong inaasahan sa inyong paaralan?
 Bilugan ang bilang na naaangkop sa lahat ng inyong mga kasagutan.

(4) (3) na nakabilog sa inyong kasagutan ay itatanong.
 Sa pangkalahatan, natutupad ba ng inyong paaralan ang inyong mga inaasahan dito?  

Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot.

1.  Makapagpapataas ng kanyang kakayahang pang-akademika 
2.  Makapagpapalakas ng kanyang nais na mag-aral
3.  Makapagpapabuti ng kanyang kakayahang makihalubilo sa iba
4.  Makakapagpabuti ng kanyang pag-aaral sa pakikipaghalubilo ang lenguwahe ng dayuhan
5.  Makapagpapatibay ng kanyang moralidad at pakikipagkapwa
6.  Palakihin ito ng mayroon maitutulong sa lipunan
7.  Makapagpapaisip sa kanya hinggil sa kanyang hinaharap, kasama na ang kanyang magiging 

trabaho
8.  Makapagpapalakas ng kanyang katawan at makapagpagagaling sa kanyang kakayahan sa isports
9.  Makapagtuturo sa kanya hinggil sa kalusugan at tamang pagkain
10.  Makapagpapahusay sa kanyang kakayahang gumamit ng computer
11.  Wala sa itaas

1.  Natutupad
2.  Mas natutupad kaysa sa hindi
3.  Hindi gaanong natutupad
4.  Hindi natutupad
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 Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa mga programa ng inyong 
paaralan. Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ⑤.

13

①  Kapakipakinabang ang mga impormasyong handog ng 
paaralan hinggil sa mga aktibidad ng paaralan o ng mga 
klase (hal. websayt, publikasyon, atbp.)•••••••••••••••••••••••••

②  Ipinapaliwanag ng paaralan ang kalagayan ng 
kakayahang pang-akademika ng mga mag-aaral nito 
gamit ang mga resulta ng mga pagsusuri hinggil dito••••••

③  Nagmumungkahi ang paaralan ng mga paraan ng 
pagtuturo sa bahay•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

④  Tinutugunan ng paaralan ang mga kahilingan ng mga 
tagapangalaga ng mga mag-aaral at maging ng 
komunidad••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑤  Madaling sumangguni sa mga guro o magparating sa 
kanila ng mga kahilingan hinggil sa edukasyon ng mga 
mag-aaral••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

 Gaano niyo kadalas gawin ang mga sumusunod? Bilugan ang bilang na 
naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ④.

14

①  Lumahok sa mga okasyon ng paaralan gaya ng PTA day 
(jugyo sankan) at isports fest (undokai)•••••••••••••••••••••••••••

②  Lumahok sa aktibidad na PTA at pagpupulong ng mga 
magulang•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

③  Lumahok bilang isang boluntaryo para sa mga aktibidad 
na may kaugnayan sa kooperasyon at pakikipagtulungan 
sa pagitan ng komunidad at paaralan tulad ng suporta ng 
paaralan, pagkatapos ng paaralan sa pag-aaral ng 
suporta, pagsuporta ng klase tuwing sabado•••••••••••••••••

④  Ang paglahok sa rehiyonal na gawain tulad ng 
nakakaranas gawain (pamumuhay at kultura na 
karanasan, karanasan kalikasan, panlipunan karanasan) 
natupad sa pamamagitan ng self-governing association, 
asosasyon pambata, at mag-aaral••••••••••••••••••••••••••••••••

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

Paminsan-
minsan Hindi gaano Hindi kahit 

minsanMadalas

Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa inyong pakikitungo sa komunidad.

 Gaano katotoo ang mga sumusunod? Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong 
sagot para sa (1) at (2).

15

(1)  Lumalahok ba kayo kasama ang mag-aaral sa mga okasyon ng komunidad.

1.  Lumahok ng madalas
2.  Lumalahok ng paminsan-minsan
3.  Hindi gaanong lumalahok
4.  Hindi lumalahok kahit minsan

HindiOo Medyo Hindi gaano
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(2) Sa inyong palagay, marami bang mga nakikilahok sa edukasyon ng mga mag-aaral sa inyong 
komunidad sa pamamagitan ng pagboboluntaryo sa paaralan.

1.  Oo
2.  Medyo
3.  Hindi gaano
4.  Hindi

Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa inyong mga aktibidad.

1.  Interesado
2.  Medyo interesado 
3.  Hindi gaano interesado
4.  Hindi interesado

 Alin sa mga sumusunod ang tumutukoy sa inyo?16

May interes ka ba sa mga nangyayaring problema o paksa sa inyong komunidad o lipunan.
Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot.

 Gaano niyo kadalas gawin ang mga sumusunod? Bilugan ang bilang na 
naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ③.

17

①  Pagbasa ng libro (kasama ang e-book subalit ang komiks 
at journal ay hindi kasama)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

②  Nanonood ng mga balitang may kinalaman sa pulitika o 
mga problemang panlipunan o nagbabasa hinggil rito 
gamit ang internet••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

③  Nagbabasa ng dyaryo ng mga balitang may kinalaman sa 
pulitika o mga problemang panlipunan (Kasa dito ang 
e-book ng dyaryo)•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

Paminsan-
minsan Hindi gaano Hindi kahit 

minsanMadalas
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Susunod, ilang mga katanungan hinggil sa inyong pamilya.

 Sumusunod ang ilang mga katanungan hinggil sa inyong pamilya.
Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa (1) hanggang (13).

18

(1) May libro ka ba sa loob ng inyong bahay? (Itong libro ay pwedeng e-book subalit, hindi kasama 
ang komiks, journal, cook book, reference book, pambatang libro.)

(3) Ilang taon na ang ama (o tumatayong ama) ng mag-aaral. (Hindi kailangang sagutin kung 
wala.)

(2) May pambatang libro ka ba sa loob ng inyong bahay? (Itong libro ay pwedeng e-book subalit, 
hindi kasama ang komiks, journal, cook book, reference book.)

1.  0 – 10 libro 
2.  11 – 25 libro
3.  26 – 100 libro

1.  24 o pababa
2.  25 hanggang 29
3.  30 hanggang 34

4.  101 – 200 libro
5.  201 – 500 libro
6.  501 pataas

4.  35 hanggang 39
5.  40 hanggang 44
6.  45 hanggang 49

7.  50 hanggang 59
8.  60 o pataas

1.  0 – 10 libro 
2.  11 – 25 libro
3.  26 – 50 libro

4.  51 – 100 libro
5.  101 pataas

(4) Ilang taon na ang ina (o tumatayong ina) ng mag-aaral. (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

1.  24 o pababa
2.  25 hanggang 29
3.  30 hanggang 34

4.  35 hanggang 39
5.  40 hanggang 44
6.  45 hanggang 49

7.  50 hanggang 59
8.  60 o pataas
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(5) Ano ang pangkasalukuyang trabaho ng ama (o tumatayong ama) ng mag-aaral?  
(Hindi kailangang sagutin kung wala.)

(6) Ano ang kasalukuyan trabaho ng tatay (o kumakatawang tatay) ng mag-aaral?  
(kung wala hindi kailangan sagutan. Kung wala sa pagpipiliaan ang inyong sagot, mangyari 
lamang na sagutan sa [Wala sa itaas] at paki detalye ito ng maiigi.)

1.  Regular na empleyado
2.  Kontraktuwal na empleyado
3.  May sariling negosyo o tumutulong 

sa negosyo ng pamilya

1.  Trabahong may kinalaman sa pamamahala
2.  Propesyonal, teknikal na trabaho
3.  Trabaho sa Opisina
4.  Nagbebenta ng kagamitan
5.  Nagbibigay ng serbisyo
6.  Trabahong may kinalaman sa seguridad
7.  Agrikultura
8.  Industrial process
9.  Pagtransporta / Pagmamaneho ng makinarya
10.  Mangagawa / Pagmimina
11.  Pagtransporta / Taga kolekta ng Basura / Pagiimpake ng kagamitan atbp.
12.  Wala sa itaas (Paki detalye:          )

4.  Part-time job
5.  Walang trabaho
6.  Wala sa itaas (Paki detalye:             )

(7) Anong oras kadalasan umuuwi ang tatay (o kumakatawang tatay) sa bahay at piliin dito sa 
naangkop na numero ang pinakamalapit na kasagutan. (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

1.  Hindi nagtatrabaho
2.  Bago mag 4:00PM
3.  4:00PM hanggang 6:00PM
4.  6:00PM hanggang 8:00PM

5.  8:00PM hanggang 10:00PM
6.  10:00PM (Kasama ang umaga na paguwi)
7.  Hindi napag desisyonan ang oras ng pag uwi sa 

shifting at iba pa.
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(8) Ano ang pangkasalukuyang trabaho ng ina (o tumatayong ina) ng mag-aaral?  
(Hindi kailangang sagutin kung wala.)

1.  Regular na empleyado
2.  Kontraktuwal na empleyado
3.  May sariling negosyo o tumutulong 

sa negosyo ng pamilya

4.  Part-time job
5.  Walang trabaho
6.  Wala sa itaa (Paki detalye:             )

(9) Ano ang kasalukuyan trabaho ng nanay (o kumakatawang nanay) ng mag-aaral?  
(kung wala hindi kailangan sagutan. Kung wala sa pagpipiliaan ang inyong sagot, mangyari 
lamang na sagutan sa [Wala sa itaas] at paki detalye ito ng maiigi.)

1.  Trabahong may kinalaman sa pamamahala
2.  Propesyonal, teknikal na trabaho
3.  Trabaho sa Opisina
4.  Nagbebenta ng kagamitan
5.  Nagbibigay ng serbisyo
6.  Trabahong may kinalaman sa seguridad
7.  Agrikultura
8.  Industrial process
9.  Pagtransporta / Pagmamaneho ng makinarya
10.  Mangagawa / Pagmimina
11.  Pagtransporta / Taga kolekta ng Basura / Pagiimpake ng kagamitan atbp.
12.  Wala sa itaas (Paki detalye:          )

(10) Anong oras kadalasan umuuwi ang nanay (o kumakatawang nanay) sa bahay at piliin dito sa 
naangkop na numero ang pinakamalapit na kasagutan. (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

1.  Hindi nagtatrabaho
2.  Bago mag 4:00PM
3.  4:00PM hanggang 6:00PM
4.  6:00PM hanggang 8:00PM

5.  8:00PM hanggang 10:00PM
6.  10:00PM (Kasama ang umaga na paguwi)
7.  Hindi napag desisyonan ang oras ng pag uwi sa 

shifting at iba pa
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(11) Magkano ang pangkalahatang sahod ng inyong pamilya sa isang taon (kasama ang tax)?

(12) Hanggang saang baytang ng pag-aaral ang natapos ng ama (o tumatayong ama) ng  
mag-aaral? (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

(13) Hanggang saang baytang nga pag-aaral ang natapos ng ina (o tumatayong ina) ng  
mag-aaral? (Hindi kailangang sagutin kung wala.)

1.  Hindi hihigit sa 2,000,000 yen
2.  2,000,000 yen hanggang 3,000,000 yen
3.  3,000,000 yen hanggang 4,000,000 yen
4.  4,000,000 yen hanggang 5,000,000 yen
5.  5,000,000 yen hanggang 6,000,000 yen
6.  6,000,000 yen hanggang 7,000,000 yen

1.  Elementarya o Junior High School
2.  High School / Specialized High School
3.  Junior College (Tanki daigaku) / 

Specialized High school / Technical school

1.  Elementarya o Junior High School
2.  High School / Specialized High School
3.  Junior College (Tanki daigaku) / 

Specialized High school / Technical school

7.  7,000,000 yen hanggang 8,000,000 yen
8.  8,000,000 yen hanggang 9,000,000 yen
9.  9,000,000 yen hanggang 10,000,000 yen
10.  10,000,000 yen hanggang 12,000,000 yen
11.  12,000,000 yen hanggang 15,000,000 yen
12.  Mahigit sa 15,000,000 yen

4.  Kolehiyo
5.  Masters o PhD
6.  Wala sa itaas

4.  Kolehiyo
5.  Masters o PhD
6.  Wala sa itaas
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Bilang panghuli, sa kasalukuyan ay mga katanungan na ito ay sinagutan ng tatay o nanay, 
ngayon ay magtatanong sa tagapangalaga. Hindi kailangang sagutin kung wala.)

 Ginagawa niyo ba ito sa inyong anak? Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong 
sagot para sa ① hanggang ⑤.

19

①  Ikinagagalak niyo ba ang magagandang ugali ng inyong 
anak at hinihikayat niyo ba na palaguin ito?••••••••••••••••••••••

②  Pinapagalitan niyo ba ang inyong anak kapag ito’y 
nakagawa ng hindi mabuti? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

③  Sa libro ng mag-aaral (kasama ang e-book subalit, ang 
komiks, journal, textbook, mga reperensiya libro ay hindi 
kasama) dyaryo (e-newspaper ay kasama) at ito ay 
ipinababasa sakanya•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

④  Ang binabasang libro ng mag-aaral (kasama ang e-book 
subalit, ang komiks, journal, textbook, mga reperensiya libro 
ay hindi kasama) at napapagusapan ang nasaisipan nila 
ukol sa binasa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

⑤  Noong ang inyong anak ay maliit pa pinapaguhit at 
pinagbabasa ito?•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

 Napag-uusapan ba ninyo ng mag-aaral ang mga sumusunod? Bilugan ang bilang 
na naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ⑨

20

①  Napapagusapan tungkol sa kaibigan nito at pangyayari sa 
paaralan mula sa mag-aaral••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

②  Napapagusapan tungkol sa kaibigan nito at pangyayari sa 
paaralan mula sa iyo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

③  Napapagusapan tungkol sa pag-aaral at grado mula sa 
mag-aaral•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

④  Napapagusapan tungkol sa pag-aaral at grado mula sa iyo•••
⑤  Napapagusapan tungkol sa plano sa buhay kapag tumanda 

mula sa mag-aaral••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
⑥  Napapagusapan tungkol sa plano sa buhay kapag tumanda 

mula sa iyo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
⑦  Napapagusapan tungkol sa mga pangyayari sa lipunan at 

mga ulat mula sa mag-aaral•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
⑧  Napapagusapan tungkol sa mga pangyayari sa lugar at mga 

ulat mula sa iyo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
⑨  Madaling napapagusapan ang mga pagaalala o naiisip ng 

mag-aaral••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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HindiOo Medyo Hindi gaano

HindiOo Medyo Hindi gaano
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 Kinokonsidera mo bang importante sa pag-aaral ng iyong anak ang mga susunod 
na katanungan. Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot para sa ① at ②.

21

①  Madaling nasasabi ang nasa isipan••••••••••••••••••••••••••••••••••
②  Gusto mong maging may silbi at makatulong sa lipunan•••••

(1) Ano ang inaasahan mo na paraan ng pagtuturo at paggagabay sa iyong anak?  
Bilugan ang bilang na naaangkop sa lahat ng inyong mga kasagutan.

1.  Makapagpapataas ng kanyang kakayahang pang-akademika 
2.  Makapagpapalakas ng kanyang nais na mag-aral
3.  Makapagpapabuti ng kanyang kakayahang makihalubilo sa iba
4.  Makakapagpabuti ng kanyang pag-aaral sa pakikipaghalubilo ang lenguwahe ng dayuhan.
5.  Makapagpapatibay ng kanyang moralidad at pakikipagkapwa
6.  Palakihin ito ng mayroon maitutulong sa lipunan.
7.  Makapagpapaisip sa kanya hinggil sa kanyang hinaharap, kasama na ang kanyang magiging 

trabaho
8.  Makapagpapalakas ng kanyang katawan at makapagpagagaling sa kanyang kakayahan sa isports
9.  Makapagtuturo sa kanya hinggil sa kalusugan at tamang pagkain
10.  Makapagpapahusay sa kanyang kakayahang gumamit ng computer
11.  Wala sa itaas

 Ano ang tingin mo sa eskwelahan na pinapasukan ng iyong anak?22

(2) (1) Hinggil sa inyong mga kasagutan sa tanong sa itaas.
 Sa pangkalahatan, natutupad ba ng inyong paaralan ang inyong mga inaasahan dito?  

Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong sagot.

1.  Natutupad
2.  Mas natutupad kaysa sa hindi
3.  Hindi gaanong natutupad
4.  Hindi natutupad

1 ──── 2 ──── 3 ──── 4
1 ──── 2 ──── 3 ──── 4

Mas mahalaga 
kaysa hindi

Hindi gaanong 
mahalaga

Hindi 
mahalagaMahalaga
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Lumalahok ba kayo kasama ang mag-aaral sa mga okasyon ng komunidad.

1.  Lumahok ng madalas
2.  Lumalahok ng paminsan-minsan
3.  Hindi gaanong lumalahok
4.  Hindi lumalahok kahit minsan

 Gaano katotoo ang mga sumusunod? Bilugan ang bilang na naaangkop sa inyong 
mga kasagutan.

24

Dito nagtatapos ang mga katanungan.
Maraming salamat sa pagsagot ng sarbey na ito.

Ito questionnaire form ay selyadong sa nakalakip para sa pagsusumite, 
Mangyaring ipadala ito sa paaralan bago ang deadline,  

maaring ipadala ito pamamagitan ng iyong anak.

 Gaano niyo kadalas gawin ang mga sumusunod? Bilugan ang bilang na 
naaangkop sa inyong sagot para sa ① hanggang ④.

23

①  Lumahok sa mga okasyon ng paaralan gaya ng PTA day 
(jugyo sankan) at isports fest (undokai)•••••••••••••••••••••••••

②  Lumahok sa aktibidad na PTA at pagpupulong ng mga 
magulan•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

③  Lumahok bilang isang boluntaryo para sa mga aktibidad 
na may kaugnayan sa kooperasyon at pakikipagtulungan 
sa pagitan ng komunidad at paaralan tulad ng suporta 
ng paaralan, pagkatapos ng paaralan sa pag-aaral ng 
suporta, pagsuporta ng klase tuwing sabado•••••••••••••••••

④  Ang paglahok sa rehiyonal na gawain tulad ng 
nakakaranas gawain (pamumuhay at kultura na 
karanasan, karanasan kalikasan, panlipunan karanasan) 
natupad sa pamamagitan ng self-governing association, 
asosasyon pambata, at mag-aaral••••••••••••••••••••••••••••••••
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minsan Hindi gaano Hindi kahit 
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